Protokoll

Styresak 40/19 – Revidert kontrakt for spillere i landslagsgruppene – behandlet pr. e-post 13.
desember 2019

Vedtak: Styret slutter seg til Toppidrettskomiteens innstilling
Innstilling nr 1:
TIK foreslår en justering av deler av kontraktene med spillerne.
Vi foreslår at kravene til deltakelse på turneringer blir følgende:
For U 17 tas med 2 x- turneringer i egen klasse, og NM jr
For U 19 legges til U 23 og NM senior
For seniorene legges til NIC
Begrunnelse for innstilling nr. 1:
TIK ser at slik NBFs/TIKs tilbud og økonomi er pr i dag, så bør kravene til spillerne justeres noe. Dette i
hovedsak fordi de ikke får noen vesentlig støtte økonomisk av NBF til å være med på annet enn
mesterskap annethvert år. I tillegg er det stor belastning på U 17 spillerne som både er med i egen
klasse og U 19 i tillegg til alt annet.
Innstilling nr. 2:
TIK og president/ visepresident for TIK saker fullmakt til mindre justeringer i så henseende.
Begrunnelse for innstilling nr. 2:
Det er sammenheng med krav og tilbud også rundt noen andre mindre punkter. I tillegg kan det
komme innspill fra klubber i den videre prosessen.
TIK mener derfor det er riktig å se på noen andre detaljer i kontraktene, og vi ønsker å være
forberedt på å takle eventuelle innspill som kommer når kontraktene sendes ut. Hvis innspillene er
gode vil det være fint om vi kan respondere på disse raskt og enkelt. Da er det hensiktsmessig at det
kan gjøres sammen med president og visepresident med ansvar for TIK.
Forslag til saksbehandling:
TIK ber om at det tas standpunkt til de to forslagene/ innstillingene raskest mulig. Hvis Styret skal
behandle det som en styresak så bes det gjort raskt for eksempel pr mail.
Dette for at NBF ved TIK kan sende ut kontraktene til spillerne før nyttår. Dette er spesielt viktig for U
17 gruppa siden mange de ikke har fått disse ennå og siden det var de som tok dette opp på
foreldremøte i høst.
U 19 og oppover har jo fått kontrakter før.
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